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CANLI ?
= Soru sorulan soru yasagetirici Manifest tarafından cevap

Tüm Çözümler Sigara kar ve Non sert olmak vardır!
1 TANRI yaratılan 2 evren: Fiziksel Evren ve Spiritüel Evren!
Fiziksel evrende Herşeyin bir başlangıcı ve sonu vardır! 1 TANRI
herşey yaşayan irtibatta kalmak istedik. Her şey yaşam 'Ebedi Soul', manevi bir parça
verildi.
Neden varım?
Ruh (Sizin) Ruhsal-Evren onun talimatını alır dan (dan
1GOD) Ne Yaşam deneyimleri üzerinde (Duygusal, fiziksel) o Fiziksel Evrende sahip
olmaktır. kusurlu bir Evren'den beklenebilir olarak Talimatlar belirsiz. Ruh esneklik
verilmesi misyonunu tamamlayın. Ruh bir fiziksel görünümünü ihtiyacı misyonunu
tamamlamak için (Vucüdun) . Varlığının nedeni Ruh onun görevi tamamlamak için
gereken 'Hayat deneyimlerini' kazanmak yardımcı olmaktır.
yaşama amacı?
Vücudun, 'Fiziksel Evrenin Kurallarına' tarafından var olmak zorundadır (RPU) .

hamilelik sonrası vücudun Survive zorundadır (Kural 1 RPU) .

Sen, Gain Seek uygulayın ve Bilgi aktarmak için vardır (Kural 2
RPU) . Gibi yaşadığın sürece.

Sizin Vücut sağlıklı çalışması gerekir (Kural 3 RPU) . sağlıklı kalmak için: temizlik, dengeli
beslenme ve Günlük spor ihtiyaç vardır. Ruhunuz besleyici ihtiyacı, Günlük Namaz 1 ile
temas halinde tutar TANRI.
Yani bir ruh bir vücuda sahip olabilir, yetişkin organları gerekir Mate ve
Çarp (Kural 4 RPU) . Bir 'Kutsal Matrimony' sözleşme girmek, bir aile
kurmak gerekir.
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Socializing ailelerin bir grup haline gelir.

Büyüyen grup bir topluluk haline gelir (Shire) .
Toplumlar bir Hive oluştururlar (İl) (Kural 5 RPU) .
Hangi hayatta kalma şansı daha yüksektir.

Büyüyen Kovanı (İl) Kaynaşan genişleyen (Kural 6 RPU) . araştırıyor İl,
yeni alanlar kolonize
(Gezegenler, Güneş Sistemleri, ...) . Bu bir hayatta kalma zorunluluktur!

Fiziksel Evrende her şey başını ve sonunu vardır (Kural 7 RPU) Gibi vücudunuzun yok. Ruhunuz
onun hayat deneyimleri misyonunu tamamlar. Yaşam miktarı Ruh kazanmaktır bir
kişinin yaşadığı ne kadar karar yaşar. Tüm Yaşam deneyimleri tamamlandığında her
vücut ölmek gerekiyordu. insanlar farklı yaşlarda ölmek nedeni budur.

Vücudunuz öyle ölür yakılmak temizlemek için and Soul serbest bırakmak için.
Yani rapor etmek, Ruhsal Evren döner.
Yaşam deneyimleri ?

Hayat deneyimleri size ölen gün ya da hafıza kaybına kadar hatırlamak olaylardır. Bu
olaylar mutlu dramatiktir (rüyalar gerçek olur,..)
veya mutsuz (ciddi kaza,..) , karakter Gelişimi. Saklama Guardian rekor onların
Yaşam deneyimleri ve onları geçmek: Bilgi Süreklilik

Neden bazı insanlar genç ölür? Sizin Soul Yaşam deneyimleri misyonu erken bir
aşamada tamamlanmıştır olabilir (Örneğin, bebeklik) varoluş. Bir Hayat deneyimleri
misyon tamamlandıktan zaman vücut ölmek gerekiyordu. insanlar farklı yaşlarda ölmek
nedeni budur.

Not!
sigorta, canlı destek, af yok mu, .. Sigorta talihsizlik tam etkisini yaşandığı bir kişi
durur. Canlı destek planlı sonuna ötesine hayatta kalma uzanır. Bağışlama hesap iptal
eder. Sigorta, başarısız yaşam deneyimlerinde Canlı destek & bağışlama sonucu.
Soul'un misyon başarısız yapma. 1GOD üzgündür!

Hayat kutsaldır! Sadece 1GOD bitmesini hakkı var!
YOK birey, kült, din, kuruluş veya Hükümet! humanlife sonuna kadar
hakkım var!
Son
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